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 به ياد رستاخيز سياھکل
 
 

 مسلحانه عليه رژيم ديکتاتوری شاه حرکتی نوين ۀ خلق در سياھکل و شروع مبارزئیبا شليک گلوله ھای چريکھای فدا

سياھکل پاسخ به نيازھای مبارزاتی جامعه ای بود که سرکوب و خفقان، تمام تار . در جنبش کمونيستی ايران رقم خورد

اسی يط سين ضرورت البته حاصل سال ھا مطالعه و تحقيقات علمی و عينی از شرايدرک ا.  و پود آن را فرا گرفته بود

 نظام سرمايه داری وابسته ، ۴١سال ] دلو[و اجتماعی جامعه در دوره ای بود که با انجام رفرم ھای شاھانه در بھمن 

  .صاری جھانی داشته و دارد بر ايران حاکم شده بود، نظامی که پيوند ارگانيگ با سرمايه داری انحکامالً 

ثير عميقی در جامعه گذاشت که أ مسلحانه در سياھکل از لحاظ تئوری وعمل چنان تۀتجربه نشان داد که درستی مبارز

بعد از خيانت ھای حزب توده ، اين بار فرزندان راستين . عمال دريچه ای تازه به روی جنبش انقالبی ايران گشوده شد

 خلق اميد به مبارزه را ئیحرکت انقالبی چريکھای فدا.  مبارزاتی خود قرار دادندۀرا سر لوحخلق ، کمونيسم انقالبی 

 مسلحانه، شريف ترين و پاک ترين انسان ۀمبارز. دوباره در دل ھا زنده کرد و فضای رکود سياسی را در ھم شکست

ۀ مبارز. ائنين حزب توده جدا کردھا را دسته دسته به سوی خود کشاند و صف خلق را از رژيم ديکتاتوری شاه و خ

سوی خود جلب کرده و رژيم وابسته تا بن دندان ه ت معنوی توده ھا را بي خلق توانست حمائیمسلحانه چريکھای فدا

  .مسلح شاه را به وحشت اندازد

 ۀن ھمه سال رژيم وابستيانی را در عمق جامعه قرار دادند که ھنوز ھم پس از گذشت ايکھای فدائی چنان بنيچر

ن نمونه يکی از آخري. ديه آرمان ھا و راه و سنت آن ھا لجن پراکنی نمايقی عليجمھوری اسالمی مجبور است به ھر طر

می باشد که در آن بنيان گذاران مبارزه " انديشه پويا "ۀھای لجن پراکنی وابستگان به رژيم جمھوری اسالمی، نشري

خطاب نموده و با بی شرمی و دروغ ، نوک تيز حمالت خود را به مبارزينی مانند " يان جھلفدائ"مسلحانه در ايران را 

 ۀاين حمله خود نشان می دھد که راه سياھکل ھمان راه مبارز. امير پرويز پويان و ارنستو چه گوارا نشانه رفته است

ش روز افزون جوانان به يت ھراس از گرابدين جھ. ران می باشديش در ا اواقعی با امپرياليسم جھانی و پايگاه داخلی

ناسزا . دارد  آن ھا را به ناچار به ناسزا گوئی وا می،ن سنت مبارزاتی که الجرم نابودی مزدوران را در بر دارديا

  .ه مزدوران رژيم ديکتاتوری جمھوری اسالمی پاسخ داده می شودياد ننگ و نفرت مردم عليی که با فرگوئي

در اين ميان کار و تالش رفقائی که . ھان مراسم ھائی برای بزرگداشت سياھکل بر پا می شود نقاط جاامروز در اقص

اھکل و جنبشی که ي رزمندگان سۀھنوز پايبند سنت ھای انقالبی ھستند و کسانی که با شرکت در اين مراسم ھا از مبارز

ايران را "به اميد روزی که فريادھای . ستان گذاشته شده تجليل به عمل می آورند بسيار ارزشمند و قابل تقدير ايبن
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و به اميد روزی که . شتری در سراسر کشور طنين انداز شوديدوباره با قدرت ھر چه ب" کنيم سراسر سياھکل می

  .مراسم بزرگداشت سياھکل، در سياھکل ايران بر گزار شود

  . مسلحانه که تنھا راه رسيدن به آزادی استۀزنده باد مبارز

 ١٣٩٢ ]دلو[بھمن

 

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩٢ ]دلو[ ، بھمن ماه١٧۶ ۀشمار

 


